Підсумки
діяльності водогосподарсько-меліоративного
комплексу Львівської області за І квартал 2016 року
У І кварталі 2016 року Львівське облводресурсів спрямовувало свою
діяльність на забезпечення потреб населення і галузей економіки області у
водних ресурсах та їх раціональне використання, забезпечення працездатності
водогосподарських і меліоративних систем, виконання природоохоронних
заходів, поглиблення міжнародної діяльності та вдосконалення нормативноправового забезпечення галузі.
Підвідомчими управліннями продовжуються роботи з підготовки
меліоративної мережі до вегетаційного періоду, згідно завдань, затверджених
наказом Львівського облводресурсів №23 від 08.02.2016р «Про основні
напрямки роботи та завдання з експлуатації водогосподарсько-меліоративного
комплексу у 2016 році». Станом на 1 квітня 2016р. обсяги виконання
становлять:
- площа підготовки систем - 385,4 тис.га (77% завдання)
- очистка каналів міжгосподарської меліоративної мережі - 51,6 тис.м.куб
(198% завдання);
- очистка каналів внутрішньогосподарської меліоративної мережі - 15,2
тис.м.куб (165% завдання);
- бетонні роботи - 4,0 м.куб (48% завдання);
- підготовлено 6 насосних станцій (75% завдання);
- ремонт гідропостів – 1 шт. (5% завдання);
- ремонт ГТС на міжгосподарській меліоративній мережі - 146 шт (42%
завдання);
- ремонт ГТС на внутрішньогосподарській меліоративній мережі - 8 шт (22%
завдання).
Так на 1 квітня 2016 року по Львівському облводресурсів обсяги робіт з
поточного ремонту на міжгосподарській мережі виконані на суму 125,5 тис.
грн., у тому числі за рахунок коштів спецфонду на суму 116,8 тис. гривень.
За три місяці 2016 року виконано завдання наказу Львівського
облводресурсів №23 від 08.02.2016р у таких обсягах:
завдання з очищення міжгосподарської мережі від мулу - 5,1 тис. куб. м,
що становить 7% річного плану;
ремонт гідротехнічних споруд - 17 шт (2% завдання на рік);
проведення лабораторних вимірювань показників якості поверхневих вод 374 од. (25% річного завдання).
Проводиться співпраця з сільгосптоваровиробниками та землевласниками
щодо укладання договорів на послуги з регулювання водно-повітряного
режиму грунту. За перший квартал укладено договорів на площу 5,5тис.га,
фактично надано послуг на площі 2,3 тис.га (9% завдання на рік).
Вжито заходів щодо забезпечення цільового та раціонального
використання коштів державного бюджету, які були сконцентровані на

виконання першочергових робіт з підготовки меліоративних систем у весняний
період.
Станом на 01 квітня 2016 року в організаціях Львівського облводресурсів
рахується 159 одиниць автотранспортних засобів та механізмів, з них 21
одиниця легкових автомобілів, 7 одиниць автокранів, 65 одиниць
автотранспортних засобів, 18 тракторів, 21 екскаваторів, 17 бульдозерів, 10
тракторів з екскаваторним обладнанням.
Протягом І кварталу 2016 року практично завершено ремонт техніки та
забезпечено використання техніки при виконанні робіт по наданню платних
послуг, а також на виконання завдань по обслуговуванню міжгосподарської
меліоративної мережі, доведених наказом Держводагентства від 02.02.2016 р.
№10.
У звітньому періоді зароблено 315,9 тис. гривень, що становить 71 % до
рівня минулого року ( 443,7 тис. гривень). Найкраще спрацювали: Жовківське
УВГ – 108,1 тис. грн., Самбірське УВГ - 67,5 тис. грн., Жидачівське УВГ – 48,5
тис. грн.). Землерийною технікою виконано робіт 32,2 тис. м3 (29,7 тис. м3 –
протягом І кв.2015 року). Зароблено 156,0 тис. гривень (193,0 тис. гривень за І
кв.2015 рік).
Виробіток на один екскаватор склав 0,9 тис. м3, на один бульдозер 0,8
тис.м3. Найбільша виробітка на 1 екскаватор : Самбірське УВГ , Кам’янко –
Бузьке УВГ – 2,2 тис. м3.
Тракторами без навісного обладнання та тракторами з екскаваторним
обладнанням відпрацьовано 296 мотогодин роботи (491 мотогодин за
відповідний період 2015 рік). Зароблено 36,1 тис. гривень (49,7 тис. гривень за
відповідний період 2015 рік).
Вантажними автомобілями перевезено вантажів на суму 123,6 тис.
гривень (201,0 тис. гривень за І кв.2015 рік).
На балансі підвідомчих організацій 12 насосних станцій. Насосні станції
не були задіяні по перекачці води, працювали в режимі чергування.
Протягом І кварталу 2016 року на власні потреби використано :
- електроенергії 44,9 тис.квт.год на суму 85,6 тис. грн.
- газу 28,0 т.м3 на суму 247,7 т.грн.
- вугілля 16,4 2 тн та дров 223,0 щ. м3 на суму 106,5 тис. грн.
В управлінні проводиться робота з виконання завдань та заходів по
охороні праці, пожежної і дорожньої безпеки, та заходів попередження
випадків виробничого травматизму .
Протягом І кварталу 2016 року проводилась робота з виконання завдань
та заходів затверджених наказом Держводагентства № 22 від 29.02.2016 року
«Про стан охорони праці, пожежної і дорожньої безпеки у 2015 році в
організаціях, на підприємствах, що належать до сфери управління
Держводагентства, та заходи з попередження випадків виробничого
травматизму у 2016 році»
Стан забезпечення спецодягом і спецвзуттям за І квартал 2016 року
становить відповідно 89,5 % і 70,8 % до норми. Повністю забезпечили

спецодягом і спецвзуттям своїх працівників Жовківське УВГ та Самбірське
УВГ
Витрати на заходи з охорони праці за І квартал 2016 року становлять 19,4
тис. грн., що складає 16,3 грн. на одного працюючого.
Заходи з пожежної безпеки виконувались в основному з виконання
Заходів із забезпечення пожежної безпеки на об’єктах водогосподарськомеліоративного комплексу Держводагентсва на 2016 рік, затвердженої наказом
Держводагентства №22 від 29.02.2016 року. Не всі підвідомчі організації
забезпечені первинними засобами пожежогасіння та вогнегасника в повній мірі,
зокрема це Жидачівське УВГ, Жовківське УВГ, Золочівське УВГ, Кам’янкоБузьке УВГ.
Протягом І кварталу 2016 року Львівським облводресурсів проводився
постійний контроль за гідрометеорологічною і водогосподарською
обстановкою на території області, збір, узагальнення та аналіз даних про
водогосподарську та гідрометеорологічну ситуацію, гідрологічний та
гідрохімічний стан водних об‘єктів у басейнах річок та подавалася щоденна,
щотижнева та щомісячна інформації до Кризового центру Держводагентства,
Західно-Бузького та Дністровсько-Прутського БУВРів.
На початку року з метою ефективної підготовки і безпечного пропуску
льодоходу, весняної повені та паводків у 2016 році Львівський облводресурсів
виконав комплекс підготовчих робіт і заходів. Наказом начальника управління
облводресурсів було затверджено “План дій” з підготовки до пропуску весняної
повені, льодоходу та дощових паводків у 2016 році та відповідно до Плану
проведено обстеження гідротехнічних споруд на осушних системах, гірських
річках та насосних станціях щодо їх готовності до пропуску весняної повені. На
основі обстежень складено відповідні акти. Також проведено розчистку русел
малих річок, каналів та водотоків. Постійно проводиться роз’яснювальна
робота з органами місцевого самоврядування та населенням через засоби
масової інформації.
А також, Львівським облводресурсів ведеться постійна робота щодо
забезпечення ефективного управління водними ресурсами Львівської області.
Фахівцями Львівського облводресурсів протягом І кварталу 2016 року
було :
- обстежено 236 водних об’єктів, встановлено технічний та екологічний
їх стан;
- впорядковано та розчищено 12 джерел та витоків річок;
- проінвентаризовано – 5 джерел;
- в області розроблено 6 паспортів водних об’єктів загальнодержавного
значення;
- сплачено до бюджету за оренду водних об’єктів загальнодержавного
значення 35 141,06 грн.;
- фахівцями водогосподарських організацій було підготовлено та
надруковано в ЗМІ 42 статті, спеціалісти УВГ прийняли участь в 6-ти
передачах на радіо;

- розроблено, затверджено і погоджено з водокористувачами режими
роботи на 20 водосховищ області, а також встановлено режими роботи 224-ти
ставків для 33-х водокористувачів області, які здійснюють рибогосподарську
діяльність відповідно до виданих їм дозволів на спецводокористування;
- працівники облводресурсів та управлінь водного господарства
долучалися до екологічних акцій Всесвітній день водно-болотних угідь (2
лютого 2016 року), Всесвітня кампанія Година Землі (19 березня 2016 року),
Всесвітній День води (22 березня 2016 року), Місячник озеленення, прибирання
та благоустрою(з 16 березня 2016 року), під час яких проводилась
просвітницька робота щодо збереження водних ресурсів, впорядковувались
джерела, береги річок та каналів, інше.
- спеціалісти управлінь водного господарства приймали участь у 91
нарадах райдержадміністрацій щодо управління водних ресурсів, а також
проводили роботу з органами місцевої влади (направлялись листи) з
пропозицією проведення розчистки від сміття берегів річок, ПЗС, придорожніх
кюветів тощо;
- з 22 березня до 12 вересня 2016 року триває міжнародний басейновий
конкурс «Барви Дністра», організатором якого виступає Львівське
облводресурсів.
Львівським облводресурсів у звітному періоді опрацьовано та проведено
аналіз по 670 звітів форми 2 – ТП водгосп (річна) “Звіт про використання
води» від водокористувачів Львівської області за 2015 рік..
За результатами опрацювання та аналізу представленої інформації
отримано узагальнені дані: у 2015 році забір води з природних водних об’єктів
склав 181,9 млн.м3, з них: з підземних водних об’єктів - 151,7 млн.м3, з
повернених - 30,2 млн.м3.
Протягом 2015 року в області використано 119,7 млн.м3 прісної води.
Використання води на господарсько-питні потреби становить 55 млн.м3, на
виробничі потреби - 41,08 млн.м3.
В сільському господарстві та інших галузях промисловості у 2015 році
використано 23,60 млн. м3.
На підприємствах області втрати води при транспортуванні становлять
60,68 млн. м3.
Протягом 2015 року водокористувачами Львівської області було скинуто в
поверхневі водні об’єкти 207,7 млн. м3 зворотних вод.
66 підприємств здійснювали скид забруднених стічних вод в поверхневі
водні об’єкти області, загальним об’ємом 45,08 млн.м³.
Протягом І кварталу 2016 року на державний облік водокористування
поставлено 8 нових водокористувачів. Розглянуто 2 ПІТНВПВ (1 погоджений і
1 відхилений) та видано 5 висновків щодо можливості видачі дозволу на
спеціальне водокористування», з них 2 позитивних і 3 негативні висновки.
Починаючи з лютого 2016 року, надано пропозиції і рекомендації щодо
можливості видачі дозволів на спецводокористування для 8 пакетів дозвільної
документації, зокрема, 6 щодо можливості видачі позитивного висновку і 2 негативного.

Надано пропозиції щодо погодження представлених Поточних
індивідуальних технологічних нормативів використання питної води для 7
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, з них 4 позитивні і 3 –
негативні.
Управлінням здійснювався контролю якості поверхневих вод Львівської
області, який згідно з Програмою проведення державного моніторингу
довкілля, затвердженою наказом № 14 від 10 лютого 2015 року, здійснює
лабораторія моніторингу вод і грунтів Львівської ГГМЕ.
Вимірювання показників проб підземних, дренажних і поверхневих вод та
грунтів проводились на 11 типових «еталонних» системах та на 24-х опорних
створах, які розташовані на річках області. Згідно з вимогами листа Львівського
облводресурсів від 19.12.2014р. за № 22/2900 проводились гідрохімічні
вимірювання якості води на 10 річках області.
Протягом І кварталу 2016 року проведено контроль якості поверхневих вод
за гідрохімічними та радіологічними показниками в 17 пунктах спостережень,
виконано 1811 вимірювань.
Балансова вартість основних засобів на 01.04.2016 р. становить 1495,5
млн. грн., зношеність яких більше 70 %. При цьому більша частина основних
засобів повністю зношена.
Вартість незавершених капітальних інвестицій в необоротних активах на
01.04.2016 р. становить 29,3 млн. грн..
Фінансування за І квартал 2016 року становить 9,2 млн. грн., що на 0,3
млн. грн. більше від обсягів І кварталу минулого року. Із профінансованих
коштів 98,9 % припадає на захищені статті видатків. На експлуатаційні видатки
профінансовано 0,1 млн. грн. (факт – 0,1 млн. грн. – 1,1%).
По спеціальному фонду надходження коштів складає 814,7 тис. грн., що
становить 8,7 % до бюджетного фінансування. Надходження на 165,8 тис. грн.
більше, ніж фактичні надходження за відповідний період минулого року (648,9
тис. грн.).
З коштів спеціального фонду спрямовано на загальний фонд 308,6 тис.
грн., що менше на 17,2 тис. грн. за аналогічний період 2015 року (325,8 тис.
грн.).
За рахунок інших надходжень спеціального фонду на виконання окремих
доручень надійшло 48,0 тис. грн., що відповідає кошторисним призначенням та
касовим видаткам –матеріальні цінності, отримані згідно розпорядження
місцевих адміністрацій.
З інших джерел залучення коштів становить 696,7 тис. грн., що на 247,9
тис. грн. більше рівня 2015 року.
У І кварталі 2016 року внесено платежів до бюджету 1228,0 тис. грн., в
тому числі до державного бюджету 149,4 тис. грн.
Недоїмка по платежах до бюджету відсутня.
Штатна чисельність працівників – 1514 посад при потребі 2050 посад.
Фактично зайнято 1239,5 штатні посади, вакансії 274,5 од.
Середньомісячна заробітна плата працівників складає 2025 грн. (Апарат–
4587 грн.)

Дебіторська заборгованість станом на 01 квітня 2016 року становить 476,2 тис.
грн. (прострочена – 413,0 тис. гр.), кредиторська заборгованість на 01 квітня 2016
року становить 734,1 тис. грн. (прострочена – 550,9 тис. грн.).

